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Resumo 
 
A arte é um assunto tão denso e apaixonante que se torna de difícil entendimento. O 
universo da Filosofia e da Ciência ainda se debruçam sobre o assunto com voracidade 
sem esgotá-lo. Nas Ciências Sociais Aplicadas, como é o caso da Comunicação, não é 
diferente. Este ensaio tem por objetivo inserir a arte negra na discussão e mostrar como 
ela é marginalizada pela estrutura que forma nossa sociedade. Num país onde diversos 
povos deram origem à Cultura Brasileira, cabe aqui apontar para um caminho que vem 
sendo estudado como folclore e por isso a dificuldade em se entender o universo da arte 
e cultura negra como manifestação de Cultura de fato.   
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Cultura e suas definições  

 

 O termo cultura, como o conhecemos atualmente, vem da discussão de diversos 

sociólogos e filósofos desde o século XVI, o século das conquistas. Povos diversos em 

África, Ásia e Américas desenvolviam suas próprias tecnologias a partir de suas 

necessidades. Crenças e costumes já eram cristalizados. Línguas locais eram faladas. 

Cultos às divindades da Natureza, que buscavam cosmogonicamente explicar a 

existência de cada um desses povos, eram realizados há milênios.  

 Causando estranheza aos enviados das coroas europeias, os relatos sobre essas 

culturas causou um furor de curiosidade. Em diversas ocasiões, expedições de cientistas 

eram enviados às novas terras a fim de conhecer esses costumes tão exóticos. Para 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática 8 – Estudos Interdisciplinares – GP Comunicação, Mídias e 
Liberdade de Expressão. 
2 Doutoranda em Interfaces Sociais da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo e Mestre em Processos Comunicacionais pela Universidade Metodista de São 
Paulo. eliane.almeida@usp.br e ms.elianealmeida@gmail.com   
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buscar entender essas dinâmicas sociais diversas, buscou-se criar definições e modelos 

de análise a fim de entender tais dinâmicas.  

 Foi assim, quem no final do século XVIII e no início do XIX o termo germânico 

Kultur era utilizado como símbolo  de todos os aspectos espirituais de uma 

comunidade. Já os franceses utilizavam o termo Civilization para se referir às 

realizações materiais de uma sociedade. Foi o inglês Edward Taylor quem plasmou os 

dois termos e sentidos e chamou a este conjunto de acontecimentos Culture.  
Tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que 
inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer 
outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 
uma sociedade3  

  

 É certo que desde o século XVII, a ideia de cultura já vinha sendo pensada por 

outros filósofos que buscavam criar argumentos para as diferenças que percebiam nos 

povos a quem os países europeus vinham conquistando. As cartas e relatos feitos pelos 

conquistadores davam noção das diferenças existentes pelos povos e criou uma série de 

valores que colocavam os europeus no topo da pirâmide.  

 John Locke, em 1690, escreve Ensaio acerca do entendimento humano e procura 

mostrar que o ser humano é uma caixa vazia por ocasião do nascimento, dotada apenas 

de capacidade ilimitada de obter conhecimento através de um processo que chamamos 

de endoculturação4. 

 Jacques Turgot, por volta de 1740, escreve seu Plano para dois discursos sobre 

história universal e afirma que o homem possui uma grande variedade de signos e que 

por isso é capaz de pensar, guardar diversas informações e compartilha-las com seus 

descendentes. 

 Jean Jacques Rousseau, em 1775, escreveu o Discurso sobre a origem e o 

estabelecimento da desigualdade entre os homens, onde teorizou sobre o grande papel 

da educação na transmissão da cultura e de sua crença que tal processo poderia 

completar a transição dos grandes macacos para o mundo dos homens5. 

 Outros tantos também se debruçaram sobre essa questão. Mas, foi o pensamento 

de Taylor que inaugurou de fato o pensamento crítico a respeito de cultura. Mas foi 

Alfred Kroeber, antropólogo norte-americano, em 1949, quem mostrou como a cultura 

atua sobre o homem. Em seu artigo O Superorgânico, Kroeber se preocupa com a 
                                                
3 TYLOR, 1871, cap. 1, p.1 apud LARAIA, 2002, p. 25. 
4 LARAIA, 2002, p. 26. 
5 LARAIA, 2002, p.27. 
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discussão de uma série de pontos controvertidos, pois suas explicações contrariam um 

conjunto de crenças populares6.  

 Com o fortalecimento dos estados europeus, o número de universidades aumenta 

e a cultura baseada no conhecimento científico se torna a referência do pensamento da 

época. Deixa-se de lado o saber ancestral e do homem comum. A cultura hegemônica se 

plasmava e definia quais os padrões a serem seguidos.  

 De acordo com Moraes (2011)  
é no bojo do surgimento e constituição dos estados nacionais que uma 
ideia de cultura oficial vai se fazer presente, forjada em valores de 
abrangência universal no sentido ideológico, validada em termos 
absolutos, considerando suas formas de expressão em relação ao seu 
meio social originário. Assim é que o ideal de uma cultura de caráter 
universal irá fundamentar a invenção da categoria de homem ilustrado 
do período das luzes, iluminado por sua própria significação de classe, 
tornado esclarecido em sua sanha contra a suposta ignorância das 
práticas culturais do homem comum das camadas baixas, entendendo 
todo o conhecimento gestado de forma não hierarquizada como de 
tradição inculta, expressão de irracionalidade e obscurantismo, 
opondo saberes diferenciados de classes sociais em termos políticos. 
Ocorre que, tendo em vista diferentes contextos sociais de expressão, 
o reconhecimento de uma cultura do homem comum, manifesta pelos 
próprios protagonistas responsáveis por sua própria sensibilidade, 
encontrou resistência nas camadas médias urbanas à época na medida 
em que, motivadas por um próprio sentido contrário de 
esclarecimento, não identificaram como válidas variadas expressões 
de outros tipos de saber manifestos fora de sua esfera de classe7. 

   

 Foi no século XIX, com a Revolução Industrial, que as grandes mudanças se 

deram. Uma série de novas situações chamaram a atenção de filósofos, sociólogos, 

cientistas políticos e economistas. Nascia a necessidade de se estimular o consumo. 

Nascia, então, o capitalismo e entra em fase embrionária a sociedade de massa. 

 De acordo com Gonçalves (2008) 

É durante o século XIX que a economia de mercado passa a existir 
efetivamente. E neste século que vemos o avanço e o triunfo da 
economia de mercado, decorrentes de uma racionalização contábil e 
da reorganização nas esferas jurí- dica, política e administrativa, as 
quais, aliadas à farta oferta de mão-de-obra barata, são os fatores que 
formaram a conjuntura para a cristalização do modo de produção 
capitalista no Ocidente. O desenvolvimento tecnológico neste perío do 
começa a despontar como importante fator para o incremento 
produtivo. Entretanto, o seu nível ainda é insuficiente para propiciar a 
industrialização em massa de bens culturais. É insuficiente também a 
demanda: o mercado está em fase de expansão, porém, somente no 

                                                
6 Alfred Kroeber, 1949, p. 231-281 In: LARAIA, 2002, p. 37. 
7 Lucyane Moraes, 2011, p. 123.  
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século XX o consumo estará de tal forma disseminado e desenvolvido 
que se justificará a utilização do termo “cultura de massa”. Surgem os 
veículos (mass media), mas não o consumo em massa de informações 
e bens culturais8. 

 

 É no início do século XX que a estrutura iniciada no final do século anterior se 

solidifica. Com as duas Grandes Guerras, e tendo a segunda acontecido por conta de 

disputa de mercado dos países europeus, traz em sua esteira o desenvolvimento da 

sociedade de consumo. Esse contexto de pós guerra traz duas consequências: o 

ambiente de terror e a falta de fé do homem. Explica Gonçalves (2008): 
A primeira conseqüência provém do ambiente de terror, destruição e 
morte da guerra: é a releitura do mundo realizada através de mudanças 
de ideário e de percepção do tempo e da vida pelo homem. Desde 
então o pensamento ocidental passou a ter aversão às ideologias que 
colocam o devir humana a serviço de ações utópicas teleológicas. Cai 
no descrédito o discurso da Razão. O universal fragmenta-se nos 
indivíduos, no individualismo. O homem passa a viver em função de 
seu presente e não mais construindo seu futuro através de ações 
pautadas por filo-ideologias burguesas explícitas9. 

  

 Nesse contexto, de pouca ou quase nenhuma fé, os cientistas não conseguiam 

definer o que estava por vir. A questão mercadológica já posta, e os países 

hegemômicos devidamente nos lugares de vencedores e vencidos, consolida-se então, a 

Cultura de Massa. Dentro desta cultura, a utilização de obras de arte que se transformam 

em produto para o regozijo de todos.  
Considerando que a cultura de massa cria forçosamente uma idéia de 
realidade camuflando os efeitos do mundo mercadológico, entende-se 
que a mesma monopoliza também a esfera social, através dos meios 
tecnológicos da comunicação, meios esses responsáveis pela 
legitimação de uma ética da sociedade moderna que atua no âmbito de 
um tipo de formação social que desconsidera as práticas autônomas e 
a alteridade dos indivíduos. Em outras palavras, tal racionalidade está 
sob a égide da construção de um universo simbólico-ideológico que se 
coloca como centro de formação entre a subjetividade e a 
sociabilidade, impedindo ao sujeito qualquer tipo de experiência 
estética no mundo contemporâneo10. 

 

 

Walter Benjamin e suas críticas à reprodutibilidade técnica  

 

                                                
8 Sérgio Campos Gonçalves, 2008, p. 20 
9 Idem, p.21 
10 Lucyane Moraes, 2011, p. 128. 
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 Walter Benjamin (1892-1940), pensador alemão e pesquisador da Escola de 

Frankfurt é um dos autores mais estudados por conta de seus ensaios onde critica 

veementemente esse modo de produção de bens culturais. Sua produção, ocorrida entre 

1920 e 1930, critica frontalmente a ideologia de seu tempo. Questionava 

constantemente posicionamentos intelectuais conservadores e autoritários. 

 Jaime Ginzburg (2007) explica que a resistência política de Benjamin incluía o 

debate de categorias de pensamento. Ele acreditava que se os regimes autoritários 

podiam cooptar intelectuais e artistas para consolidar estratégias de legitimação e 

dominação, o pensamento de resistência devia entrar em um confronto de conceitos, 

elaborar conceitos não apropriáveis pelo mal. Imagens, palavras, cifras, senhas que 

sejam capazes de sustentar uma oposição rigorosa11. 
Benjamin vivia em um contexto que dele exigia observar a 
temporalidade como agônica. Como sugere a tradição de Hipócrates, a 
melancolia, que dele muito definiu e por ele foi definida, combina 
tristeza e preocupação com o que virá: um mal-estar referente ao 
passado, história de catástrofe e ruína em que os vencidos foram 
silenciados, e uma inquietação referente ao futuro, incerteza sobre as 
conseqüências do que viria a ser a prosperidade dos regimes 
autoritários, entre um passado de horror e um futuro que poderia ser 
ainda pior, a condição melancólica pedia uma reflexão atenta aos 
movimentos do tempo12.  
 

 Foi nesse clima de pessimismo e alerta às mudanças de seu tempo, que 

Benjamim escreve seu texto de maior significância no mundo da Comunicação e das 

Artes. Entre 1935 e 1936, ele escreve o ensaio A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica. Ele coloca em jogo a utilização da cultura como produto e 

utiliza a arte e suas transformações nas novas mídias como ponto de análise. 

 Referindo-se a Karl Marx, Benjamin percebe no estudo do sociólogo quão 

imbricada está a produção de bens simbólicos com o capitalismo. Vendo isso de 

maneira bastante apocalíptica, para usar uma expressão de Umberto Eco, Benjamin 

compartilha da preocupação com a arte e os novos meios de produção de bens de 

consumo e de bens simbólicos. 

Esses prognósticos não se referem a teses sobre a arte de proletariado 
depois da tomada de poder, e muito menos na fase da sociedade sem 
classes, e sim a teses sobre tendências evolutivas da arte, nas atuais 
condições produtivas. [...] Elas pões de lado numerosos conceitos 
tradicionais – como criatividade e gênio, validade eterna e estilo, 
forma e conteúdo – cuja aplicação incontrolada, e no momento 

                                                
11 Jaime Ginzburg, 2007, p. 329. 
12 Idem, p. 330. 
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dificilmente controlável, conduz à elaboração dos dados num sentido 
fascista. [...] Os conceitos seguintes, novos na teoria da arte, 
distinguem-se dos outros pela circunstância de não serem de modo 
algum apropriáveis pelo fascismo. Em compensação, podem ser 
utilizados para a formulação de exigências revolucionárias na política 
artística13.  

  

 Benjamin discorre pela reprodutibilidade aceitável da arte quando ela é feita para 

determinados fins. As imitações feitas pelos discípulos dos grandes pintores serviam de 

exercício para a melhora da técnica pictórica, como forma de difundir a obra e até como 

maneira de se ganhar dinheiro criando-se imitações tão boas que poderiam ser 

confundidas com o original e dar um bom lucro para o artista falsificador. 

 O que acontecia nesse momento histórico era a apropriação das obras de arte por 

mecanismos e técnicas que a colocaria ao serviço e ao contato de todos os que 

pudessem pagar. O pensador alemão passa então a discorrer por todos os meios novos 

disponíveis à época: fotografia, cinema, rádio, jornais e espetáculos que lembravam 

cultos religiosos. 

 Lembremo-nos que Benjamin viveu os horrores da guerra como alemão, judeu e 

cientista. Tendo ele um posicionamento contrário ao regime, era de se esperar que sua 

visão em relação ao Partido Nazista e a todas as técnicas por eles utilizadas, servissem 

de pano de fundo para seu processo de análise crítica dessa mídia manipuladora. 

 A mais contundente crítica do cientista foi a da perda da aura da arte no processo 

de reprodução técnica. Diz Benjamin: 
Em suma, o que é aura? É uma figura singular, composta de elementos 
espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais 
perto que esteja. [...] O declínio atual da aura de deriva de duas 
circunstâncias, estreitamente ligadas à crescente difusão e intensidade 
dos movimentos de massas. Fazer as coisas “ficarem mais próximas” 
é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas como sua 
tendência a superar o caráter único de todos os fatos através da sua 
reprodutibilidade. Cada dia fica mais irresistível a necessidade de 
possuir o objeto [...] Retirar o objeto do seu invólucro, destruir sua 
aura, é a característica de uma forma de percepção cuja capacidade de 
captar “o semelhante no mundo” é tão aguda, que graças à reprodução 
ela consegue captá-lo até no fenômeno único14. 
 
 

 A utilização de técnicas retiradas dos rituais religiosos e de músicas clássicas 

durante os grandes desfiles do exército nazista, enchia os olhos dos espectadores. 

                                                
13 Walter Benjamin, (1935/1936) 1987, p. 166. 
14 Walter Benjamin, (1935/1936) 1987, p. 170. 
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Alemães enfraquecidos com a perda da autoestima por conta da Primeira Grande 

Guerra, foram vítimas fáceis das técnicas de sedução utilizadas pelos especialistas 

contratados pelo Reich. Cinema, rádio, fotografia e imprensa foram os grandes 

responsáveis pelas conquistas alcançadas naquele momento histórico.  

 Na verdade, não muito diferente do que acontece hoje, onde as mídias 

hegemônicas e as digitais continuam alienando e fortalecendo uma sociedade do 

espetáculo, para usar uma expressão do filósofo francês Guy Débord.  

 Analisando então esse processo comunicacional no intuito de garantir apoio da 

nação ariana alemã, Benjamin analisa a reprodutibilidade técnica quando a serviço da 

guerra. Diz ele: 

A crescente proletarização dos homens contemporâneos e a crescente 
massificação são dois lados do mesmo processo. O fascismo tenta 
organizar as massas proletárias recém surgidas sem alterar as relações 
de produção e propriedade que tais massas tendem a abolir. Ele vê sua 
salvação no fato de permitir às massas a expressão de sua natureza, 
mas certamente não de seus direitos15 

  

 Percebendo que esta utilização da arte era um caminho sem volta num mundo 

capitalista, Benjamin tem alguns comentários de uma esperança no poder revolucionário 

da arte. Pareceu prever que de alguma maneira a arte poderia transforma-se em algo 

mais autônomo. A natureza da cultura não é manter-se inerte e sem reações. Ela se 

transforma o tempo todo e não seria diferente naquele momento.  
As mais antigas obras de arte, como sabemos, surgiram a serviço de 
um ritual, inicialmente mágico, e depois religioso. O que é de 
importância decisiva é que esse modo de ser aurático da obra de arte 
nunca se destaca completamente de sua função ritual. [...] Com a 
reprodutibilidade técnica, a obra de arte se emancipa, pela primeira 
vez na história, de sua existência parasitária, destacando-se do ritual. 
A obra de arte reproduzida é cada vez mais a reprodução de uma obra 
de arte criada para ser reproduzida16.  

 

 Vale a pena, reproduzir aqui, o chamado de Walter Benjamin para aqueles que 

de alguma forma tem o intuito de transformar as realidades a partir das ferramentas 

criadas pelo, então, novo sistema. A reprodutibilidade técnica da obra de arte poderia 

ser utilizada de maneira transgressora, através da política. E assim foi ... 

 

                                                
15 Walter Benjamin (1935/1936) 1987, p. 194. 
16 Idem, p. 174. 
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Na época de Homero, a humanidade oferecia-se em espetáculo aos 
deuses olímpicos; agora ela se transforma em espetáculo para sim 
mesma. Sua auto-alienação atingiu o ponto que lhe permite viver sua 
própria destruição com um prazer estético de primeira ordem. Eis a 
estetização da política, como o pratica o fascismo. O comunismo 
responde com a politização da arte17.  

 

 Mostramos até aqui como o mundo europeu, com suas próprias agruras lidaram 

com a criação de conceitos que deram conta de fortalecer as relações de poder que os 

mantinham no topo da estrutura social do planeta. Esta estrutura ainda se mantém 

quando pensamos nos países latino-americanos, africanos e asiáticos que ainda sofrem 

sob a influência dos processos de conquista e escravização. Estas culturas fazem parte 

deste universo, mas somente como mercado consumidor. Não fazem parte, ao ver da 

elite hegemônica, do processo de produção de bens simbólicos. Mas, como bem indicou 

Walter Benjamin, foi na politização da arte que o caminho foi aberto.  

 À época de Benjamin, o Brasil também sentia o peso da guerra e o povo sofria 

suas agruras internas. Grande parte da sociedade brasileira, notadamente a parte negra e 

indígena, não conseguia tomar partido de suas próprias demandas. A arte negra, 

relegada a folclore, iniciava sua caminhada pelo reconhecimento. O negro brasileiro se 

organizava e buscava seu espaço no mundo artístico. Aliás, caminho este ainda em 

curso ...  

 

A Indústria Cultural e o negro brasileiro: a cultura negra em discussão 

 

 O termo Indústria Cultural foi utilizado pela primeira vez em 1947 pelos 

filósofos Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt. O texto 

intitulado Conceito de Iluminismo (1947), escrito a quatro mãos, parte do pensamento 

de Benjamin sobre a reprodutibilidade técnica da obra de arte e completa seu 

pensamento. É que Adorno acreditava que seu colega de instituto havia aberto um 

caminho, mas não havia trazido à tona as respostas a que ele mesmo deu brecha. 

 Adorno e Horckeimer aprofundam o estudo e veem que a questão da 

reprodutibilidade vinha repleta de sentidos ideológicos, dos quais Benjamin cita sem 

grande aprofundamento.  A indústria cultural traz em seu bojo todos os elementos 

                                                
17 Walter Benjamin, (1935/1936) 1987, p. 196. 
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característicos do mundo industrial modernos e nele exerce um papel específico, qual 

seja, o de portadora da ideologia dominante, a qual outorga sentido a todo sistema18.  

 A mídia, a serviço do Estado, como estava sendo analisada pelos críticos da 

Escola de Frankfurt, deve ser vista como um Aparelho Ideológico de Estado como 

aponta Althusser, ao comentar Karl Marx. Diz Althusser (1969):  
Designamos Aparelhos Ideológicos de Estado um certo número de 
realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de 
instituições distintas e especializadas. [...] podemos desde já 
considerar como Aparelhos Ideológicos de Estado as instituições 
seguintes [...]: O AIE religioso; o AIE escolar; o AIE familiar; o AIE 
jurídico; o AIE político; o AIE sindical; o AIE da informação; o AIE 
cultural19. 

 

 Podemos perceber que o nosso objeto em questão, cultura e arte, está entre os 

Aparelhos Ideológicos de Estado que determinam o que se dizer e o que deve ser 

mantido dentro do processo da Indústria Cultural. Os bens simbólicos os quais nascem 

pelo ventre da arte, terão seus conteúdos definidos a partir dos interesses do Estado e 

dos proprietários dos meiso de comunicação de massa.  

 O sociólogo Muniz Sodré, que se dedica à pesquisa da comunicação e cultura 

negra, em seu livro Verdade Seduzida (1983) traça um panorama dos processos de 

cultura hegemônica e como isso foi assimilado pela comunidade negra do Brasil. Diz 

Sodré sobre a Indústria Cultural: 

No sub-campo da cultura elevada, a produção está relativamente 
próxima do consumo, na medida em que o produto dito elevado se 
destina a um público privilegiado, de virtuais produtores. Já o sub-
campo da indústria cultura (cultura de massa) dirige-se principalmente 
a sujeitos-consumidores, afastando cada vez mais as instâncias da 
produção e do consumo20. 

 

 Sodré entende esse processo de aculturação por meio da Indústria cultural, onde 

o consumo é a chave, como uma forma de impor a ideologia do mercado agora 

profundamente enraizada. Mas a  cultura não perde a sua importância nesse processo 

transformador da sociedade. Na verdade, dar voz a uma cultura, significa dar-lhe status.  
A ideologia moderna, pós-oitocentista, em procurado intensificar a 
linha de força da atribuição de sentido (pela interpretação e pela 
identificação) e, através dela, conceber a cultura. Para a ideologia 
clássica, tudo tem de significar: as significações quando não se dão 
como evidentes, transparentes, estão ocultas, sendo preciso decifrá-

                                                
18 ADORNO (Coleção Os Pensadores), 1999, p. 9. 
19 Althusser, 1969, p. 43-44. 
20 Muniz Sodré, 1983, p. 79. 
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las, trazê-las à luz [...]. Na cultura elevada ou na indústria cultural, 
tudo se dispõe a “falar”, a evidenciar. Na primeira, a fala demanda 
refinamentos cada vez mais sutis e complicados da interpretação [...]. 
Da parte do saber científico, arrastado pelos imperativos (técnicos) de 
aumento de eficácia (aperfeiçoamento da relação entre input e output) 
ocorre uma busca de legitimação do conhecimento pela força da 
prova21.  

 

 Entrando então no universo da arte negra no Brasil, podemos perceber uma 

insistência na desvalorização de toda e qualquer manifestação cultural de matriz 

africana. Essa prática foi constante no nosso processo de construção de identidade 

nacional. Abdias do Nascimento, em 1976, foi impedido de apresentar seu paper em 

evento na Nigéria por falar abertamente sobre o preconceito com a cultura e a arte negra 

do Brasil. Em 1978, Nascimento publica o livro Genocídio do Negro Brasileiro e insere 

em seu conteúdo onde o texto que governo brasileiro e nigeriano impediram de 

apresentar em conferência de países africanos.  
Sendo a arte um ato de amor, ela implicitamente significa um ato de 
integração humana e cultural. Um ato praticado rumo a uma 
civilização continuamente reavaliada, recriada e compartilhada por 
toda a humanidade. [...] O que tem sido e o que é no presente  arte 
negra no Brasil? Devo dizer inicialmente que o processo da arte 
negro-brasileira tem sido, na essência, o mesmo observado em outros 
países do novo mundo onde existiu a escravização dos africanos. Há 
pequenas diferenças nos detalhes, influenciadas pelas diferenças 
históricas de cada país, porém a violência inerente ao sistema 
escravagista iguala a experiência histórica de todos os negros no 
continente das três Américas. Nestas, os poderes coloniais articulam a 
proscrição do poder criativo do africano através da desumanização 
semelhante àquela por eles aplicada no próprio Continente Africano22. 

  

 Sodré explica que, por ter a cultura negra uma dinâmica de troca23, interação e 

não acumulação, e que impossibilita a dinâmica capitalista. Há na ordem moderna, um 

excedente econômico-social que se acumula, deixando de estar disponível para o grupo 

abstraindo-se irreversivelmente como valor. Trocam-se bens pela moeda, trocam-se 

signos pelo sentido. A moeda e o sentido são expressão de valor24.  

 

                                                
21 Idem, p. 113. 
22 Abdias do Nascimento, 1978, p. 173.  
23 Muniz Sodré utiliza a dinâmica social de um terreiro para explicar como funciona uma sociedade 
africana no Brasil. Ele acredita que dentro desta perspectiva seja possível perceber as grandes 
dificuldades e também por acreditar que esta foi a manifestação trazida pelos africanos que mais se 
manteve viva. 
24 Muniz Sodré, 1983, p. 127. 
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Na cultura negra, a troca não é dominada pela acumulação linear de 
um resto, porque é sempre simbólica e, portanto, reversível: a 
obrigação (de dar) e a reciprocidade (receber e restituir) são as regras 
básicas. É o grupo e não o valor que detém as regras das trocas. E a 
troca simbólica não exclui nenhuma entidade: bichos, plantas, 
minerais, homens (vivos e mortos) participam ativamente, como 
parceiros legítimos da troca, nos ciclos vitais. A isto a ideologia tem 
chamado de “animismo” porque, apegada ao seu princípio exclusivista 
de realidade, separa radicalmente a vida da morte e entende troca 
simbólica com outros seres ou com mortos como uma projeção 
fantasiosa da vida25. 

 

 As culturas africanas foram estudadas com viés folclorista num sentido de 

esvaziá-la de seu sentido real e continuar o processor de colonização ideológica. Como 

aponta Abdias do Nascimento, em 1843, P. F. Von Siebald lança a ideia de criar museus 

etnográficos em toda a Europa colonizadora a fim de mostrar os objetos exóticos 

encontrados nas colônias africanas, além de ser um negócio muito lucrativo.  
Daí em diante instituições etnográficas proliferaram; os modelos mais 
destacados foram os museus de Berlim, Roma, Londres, Dresden, 
Paris, Leipzig – todos agentes de estudos africanos a serviço do 
colonialismo e suas teorias racistas. Essas instituições se 
mancomunaram aos cientistas, teóricos de toda espécie, e scholars na 
manipulação cabalística de teoremas baseados no suposto exotismo e 
pitorequismo dos povos selvagens, primitivos, e inferiores que 
habitavam a África26. 

 

 Não se pode deixar de frisar, que não existe uma África. Estamos falando de 

diversas culturas, diversos povos, diversas línguas, diversos deuses. O que os une é a 

mãe África e o passado de escravidão. Essa visão cosmogônica da cultura de matriz 

africana é mais consistente no Brasil por conta do esforço feito pelos ancestrais em criar 

uma dinâmica que plasmou um pouco de cada cultura que, sequestrada, veio para o 

Brasil. 

A cultura negra é um lugar forte de diferença e de sedução na 
formação social brasileira. No ritual – estratégia das aparências -, os 
gestos, os cantos, o ritmo, a dança, as comidas, todos os elementos 
simbólicos, se encadeiam sem relações de causa e efeito, mas por 
contiguidade, por contato concreto e instantâneo. [...] É próprio da 
ideologia – e fonte de seu poder – abstrair o sujeito que fala e 
substituí-lo logicamente por outros sujeitos ou categorias também 
substituíveis. O valor de verdade de um discurso consiste em seu 
ajustamento à estratégia lógica. E os detentores da verdade (os 
cientistas, os letrados, os tecnocratas, os governos) são sempre os que 
decidem sobre o que é socialmente justo ou injusto, certo ou errado. 

                                                
25 Idem, p. 128-129. 
26 Abdias do Nascimento, 1978, p. 174. 
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Se o enunciado é logicamente verdadeiro, não resta ao sujeito senão 
inclinar-se diante dele27. 

 

Considerações Finais 

 

 O termo cultura foi criado para explicar dinâmicas sociais não compreendidas ou 

diferentes daquelas em que o pesquisador estava inserido, notadamente, um país 

europeu e colonialista. Era momento de expansão territorial e a manutenção desses 

territórios se dariam a aqueles que tivessem mais credibilidade no mercado. A ciência 

dava essa credibilidade e mantinha o poder nas mãos daqueles que produziam mais 

conhecimento científico.  

 Percebendo o poder das manifestações culturais, depois da Revolução Industrial, 

a sociedade de mercado precisava ser estimulada a trabalhar para ganhar dinheiro e 

assim criar o mercado de consumo. 

 Guerras aconteceram para manter tais mercados e então, o poder da ideologia 

entrou na tabela dos bens mais preciosos. A Escola de Frankfurt, e aqui utilizamos 

Walter Benjamin como referência, foi o grande divisor de águas para entendermos os 

acontecimentos daquele momento e como isso reflete nos nossos dias. 

 A arte e a cultura se transformaram em produto da Indústria Cultural, as pessoas 

passaram a ser consumidores em potencial. Mas, parcelas muito grandes das sociedades 

criadas nas colônias ficaram de fora da produção simbólica de seus países.  

 No caso Brasileiro, a cultura negra foi e ainda é coloca a margem tendo como 

pano de fundo o preconceito com a dinâmica das culturas de matriz africanas que não 

foram estudadas com a seriedade necessária. Os estudos existentes daquela época só 

reforçaram o lugar marginal de qualquer manifestação cultural negra.  

 Fato é que, apesar de todas as tentativas de se plasmar, embranquecer, esquecer, 

silenciar a arte negra brasileira, ela se mantém firme e forte. Mesmo que ainda em 

terreiros e mocambos, ela vive.  
Pois arte negra é precisamente a prática da libertação negra – reflexão 
e ação/ ação e reflexão – em todos os níveis e instantes da existência 
humana. [...] A arte dos povos negros na diáspora objetifica o mundo 
que os rodeia, fornecendo-lhes uma imagem crítica desse mundo. E 
assim a arte preenche uma necessidade de total relevância: a de 
criticamente historicizar as estruturas de dominação, violência, e 
opressão, características da civilização ocidental capitalista. Nossa arte 
negra é aquela comprometida na luta pela humanização da existência 

                                                
27 Muniz Sodré, 1983, p. 178-179. 
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humana, pois assumimos com Paulo Freire ser esta “a grande tarefa 
humanística e histórica do oprimido – libertar a si mesmo e aos 
opressores”28. 

 

 

Bibliografia 

 

ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Trad. Joaquim José 
de Moura Ramos. Lisboa: Editorial Presença/Martins Fontes, 1969. 
 
BENJAMIN, Walter. A obra de arte no tempo de sua reprodutibilidade técnica. In: 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: Ensaios sobre literatura e 
história da cultura. Trad. Sergio Paulo Rouanet. 3ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 
1987. (Obras Escolhidas, v. 1) 
 
GINZBURG, Jaime. Em um tempo agônico: da necessidade de uma crítica 
contemporânea ao fascismo. Estudos Avançados 21 (60), 2007. 
 
GONÇALVES, Sérgio Campos. Cultura e Sociedade do consumo: um olhar em 
retrospecto. In/Revista, Ano 3, nº 5, 1ª ed./2008, p. 18-28.  Disponível em 
http://livros01.livrosgratis.com.br/ea000713.pdf Acesso em 17/04/2017. 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um Conceito Antropológico. 15ª ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 
 
MORAES, Lucyane de. Conexões entre ética e estética: escritos sobre arte, cultura e 
sociedade. Ensaios Filosóficos, v. IV, out/2011, p. 121-137. Disponível em 
www.ensaiosfilosoficos.com.br/Artigos/Artigo4/MORAES_Lucyane.pdf  Acesso em 
17/12/2016. 
 
NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de racismo 
mascarado. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1978. (Coleção Estudos Brasileiros, v. 30) 
 
ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. 5ª ed, 9ª Reimpressão. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 2006. 
 
SODRÉ, Muniz. A verdade seduzida: por um conceito de cultura no Brasil. Rio de 
Janeiro: Codecri, 1983. (Coleção Cultura Brasileira, v. 1) 
 
SODRÉ, Muniz. Claros e Escuros: Identidade, povo e mídia no Brasil. 2ª ed. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2000. 
 
THOMPSON. John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Trad. 
Wagner de Oliveira Brandão. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2004. 
 
 

                                                
28 Abdias do Nascimento, 1978, p. 180. 


